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Convocação para Assembleia

de Alteração Estatutária
Se aprovadas, as regras serão válidas para a próxima eleição sindical
o SEEVISSP realizará uma Assembleia Geral sócios, uma vez que sua validade dependerá do
com seus associados, objetivando a alteração
de alguns pontos do seu Estatuto Social.
Por sugestão do Ministério Público do Trabalho de São Paulo e visando possibilitar uma
participação ampla dos seus sócios, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será realizada
eletronicamente, pelo site: www.seevissp.org.
br, ininterruptamente, entre os dias 24/07 e
10/08 de 2017.
Os associados aptos poderão participar e votar a favor ou contra as mudanças propostas, a
qualquer tempo, dentro do período acima descrito, bastando para isso acessar o link especifico da AGE no site e se cadastrar, fornecendo
algumas informações de segurança para exercer o direito à participação e ao voto.
São duas as alterações que especificamente
estão sendo propostas, ambas referentes ao
capítulo da Assembleia Geral Eleitoral:
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A primeira diz respeito à proposta de
extensão do prazo de inscrição das chapas
eleitorais;
~ A segunda diz respeito à redução do
período de mandato da chapa eleita.

atingimento do quorum mínimo previsto no Estatuto Social.
Se você é um associado em condição regular,
não deixe de participar dessa Assembleia, sua
opinião e seu voto são muito importantes.
Durante o período de votação, o SEEVISSP disponibilizará, em sua sede e subsede, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 16h30, terminais de computadores e orientação adequada para atender
e auxiliar os seus associados.
Convidamos você, associado, a acessar o site
www.seevissp.org.breacompanhar as informações referentes à assembleia.
Agradecemos sua atenção e contamos
com a sua participação!

SEEVISSP

Campanha de
Atualização Cadastral
Mantenha seu e-mail atualizado
para receber as correspondências
eletrônicas do sindicato.

O SEEVISSP está divulgando a assembleia
de várias maneiras, no entanto, solicitamos aos
associados que nos ajudem a divulgar a outros
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Consta no rodapé que a
votação /IR liRe se dará a
partir do dia 21/01 quando o
correto é que avotação
ocorrerá apartir de
24/0112011

